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VELVET CARPET
[IUUQTWJNFPDPN][password: carpet]
— com vídeo “Projections”, de Martins Ratniks [link]

0Velvet Carpet é VNPCKFDUPEVSBDJPOBMRVFQSFUFOEFtornar-se um lugar de ligação. É o início e o fim, uma
e outra vez, repetindo e mudando, e repetindo e mudando e repetindo. É um lugar que perde e, ao
mesmo tempo, ganha a sua origem, enquanto dela se desloca para com ela se relacionar. É um
lugar de reunião e comunhão consciente e inconsciente, um lugar que estranhos e não-estranhos
partilham enquanto se cruzam e se encontram. É um nódulo de não-comunicação que,
paradoxalmente, comunica através de elementos visíveis e invisíveis. 1or meio destas trocas 
os lugares “entre” tornamTF portais para o desconhecido.
Velvet Carpet é uma instalação-performance. É uma paisagem flutuante que revela a matéria imaterial que
nos rodeia, o etéreo, através de frequências que reverberam no público através do rasto audiovisual
deixado no espaço. A peça enlaça o passado e o futuro com o aqui e agora, estando constantemente a ser
activada por quem a habita.
Esta obra é, assim, uma ecologia que relaciona um organismo de várias entidades - a projecção vídeo, a
música ao vivo, a dança e a palavra - com o espaço de apresentação e com o público.
Inspirada pela possibilidade de preencher uma fronteira que se crê vazia e que se torna lugar e ambiente e,
por isso mesmo, um ecossistema em si mesma, a obra pretende atingir uma experiência imersiva por meio de
frequências sonoras, do jogo de luz, dos movimentos corporais, da palavraF do vídeo. 1PSGJN 
BUJOHJSTFÈVNBFTQÏDJFEFDPNQMFUVEFQPSNFJPpresença do público na sua condição de nódulo
integrante das rotas comunicacionais e performativas QSPMPOHBOEPTFËJOUJNJEBEFEPQÞCMJDPBUSBWÏTEF
VNPCKFDUPGÓTJDPFNBUFSJBMEFJNBHFNFEPUFYUP0EFTFOWPMWJNFOUPEBSFMBÎÍPFOUSFPEJTQPTJUJWPDÏOJDPF
BDPSFPHSBGJBMFWBSÈËGJOBMJ[BÎÍPEPBDPSEPFOUSFBSFEFNBUFSJBMEBJOTUBMBÎÍPQFSGPSNBUJWBFBTGFSSBNFOUBT
TFOTPSJBJTEFJOUÏSQSFUFTFQÞCMJDP
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DPSFPHSBGJBFPEBJOTUBMBÎÍP BTRVBJTTFWÍPDPSFMBDJPOBSBUSBWÏTEFVNBUFOTÍPFOUSFPEFTBQBSFDJNFOUPF
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DPOTUJUVFNBPCSB JNBHFNFTPN DPMPDBOEPTFFNFWJEÐODJBPGBDUPEFUBNCÏNFMFT BUSBWÏTEPTTFVT
NFDBOJTNPTQSØQSJPT USBOTNJUJSFNPDPODFJUPUFØSJDPBTFSFYQBOEJEPBSUJTUJDBNFOUF JOUFSMJHBOEPTF 
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Biografias
SEKOIA
[www.sekoia.pt]
Fundada em 2017 por Gustavo Monteiro e Francesca Perrucci, a Sekoia é uma estrutura, com base no Porto,
de produção, divulgação, pesquisa e desenvolvimento, criação, apresentação pública e programação no
campo da dança contemporânea, assim como outras artes performativas, visuais, literárias e
cinematográficas. Sekoia apresenta-se como uma organização sem fins lucrativos e, desde o início, produz e
promove o trabalho artístico de seus artistas associados, bem como as atividades desenvolvidas pela própria
entidade (festivais, formações profissionais, etc.) Sekoia é uma insígnia que pertence à Relevo Residual –
Associação de Artes Performativas, que co-produziu, colaborou com as seguintes estruturas: em 2018,
Fundação GDA, Festival DDD – Dias da Dança 2018 (Porto, Portugal), O Espaço do Tempo (Montemor-oNovo, Portugal), Fundação Calouste Gulbenkian (Lisboa, Portugal) e, em 2017, o Centro Cultural de
Amarante (Amarante, Portugal) e a Companhia Instável (Porto, Portugal).

Equipa Artística
Pedro Prazeres — concepção, práticas somáticas, coreografia e interpretação
[www.pedroprazeres.com]

Pedro Prazeres situa dança e paisagem numa relação simbiótica de conhecimento cruzado. Arquitecto
paisagista e coreógrafo à vez, o seu trabalho encaixa na intersecção de ambos os processos criativos e
entrelaça a sua prática artística na relação entre o lugar, o sujeito, e o etéreo. Para ele, paisagem e dança
ressoam através de uma abordagem sensorial, proprioceptiva e intuitiva. Para além do ensino universitário e
do trabalho de consultoria em arquitectura paisagista, Pedro cria instalações de dança e performances que
apresenta em festivais internacionais como o DDD (Dias da Dança), no Porto, FIDCU, em Montevideo, em
museus como a Fundação Serralves, a Galeria Nacional de Praga, em locais não convencionais e ainda em
paisagens urbanas e rurais. Salienta como obras mais pertinentes no seu percurso as danças/instalações
Transhumance H+, The Man Who Planted Winds, Tool-Trans-Body, Talking Lazaro, Eu-Globulus, 8_15_23
e Haute-Tension.Como o Homem transforma o ambiente em que se insere e como esse ambiente
transformado o condiciona, é uma das questões centrais no seu trabalho.
Pedro trabalha entre Cévennes e o Porto. Após uma graduação em Arquitectura Paisagista em Lisboa e
Helsínquia, uma graduação em dança em Dundee e Praga (para a qual ganhou a bolsa INOVART para
cruzamentos artísticos), trabalhou como bailarino e arquitecto paisagista em Praga e Berlim. Tendo
terminado em 2015 o Mestrado ex.e.r.ce no Centro Coreográfico Nacional de Montpellier Mathilde
Monnier/Christian Rizzo, continua a encaminhar o seu trabalho artístico para as noções de “espaço entre”,
não-lugar e livre arbítrio. Trabalha também como colaborador e intérprete e já trabalhou com Antonjia
Livingstone, Mathilda Maya Carroll, Joclécio Azevedo, Martha Moore, Fabrice Ramalingom, Mette
Ingvartsen, Christine Quoiraud, entre outros. Trabalha ainda como dramaturgo de dança e partilha a sua
prática em workshops para bailarinos profissionais, escolas de dança, público em geral, e instituições sociais.

Jorge Queijo — composição sonora e interpretação
[https://jorgequeijo.bandcamp.com]

Jorge Queijo nasceu em Trás-os-Montes e reside no Porto. Músico, compositor, artista sonoro e formador/
educador, é licenciado em Jazz pela Escola de Música e Artes do Espectáculo do Porto e concluiu o mestrado
em Music Leadership pela Guildhall School of Music and Drama de Londres. Desenvolve a sua actividade
musical entre o rock, o minimalismo repetitivo, drones complexos e a improvisação.
É membro dos projectos Torto, Os Príncipes, SSS-Q, Evols e Tubab. Colaborou com vários artistas na área
da improvisação e da música experimental, entre os quais, Chris Corsano, Nate Wooley, John Zorn, Rodrigo
Amado, Yoshio Machida, Call Lyal, Burkhard Beins, Angélica Salvi, Gustavo Costa, João Guimarães, Sérgio
Carolino, Jorge Coelho, Miguel Ramos, André Fernandes, Fritz Hauser, Hugo Antunes, Nuno Alves, B.
Fleischmann, Liz Allbee, Duncan Speakman, Sara Anderson, Hofesh Shechter, Peixe, Henrique Fernandes,
João Filipe Pais. Dirige a editora New Corporation com edições limitadas em diferentes suportes físicos e
acompanhadas de peças de arte de autores portugueses. Tendo estudado Gamelão na Universidade de Artes
ISI de Yogyakarta com o apoio da embaixada da Indonésia, é o co-director do Ensemble de Gamelão da Casa
da Música. Colabora ainda com o serviço Educativo da Casa da Música na concepção e realização de
workshops de Gamelão e percussão e na criação de espectáculos infantis e com comunidades desfavorecidas
que têm menos acesso ao mundo artístico.
Compõe música para teatro, dança, vídeos, instalações sonoras e espectáculos infantis. Criou a instalação
Blind Box sobre a importância do som em percursos efetuados por cegos e do espectáculo 1.12 mm in the
brain, baseado em experiências com Ressonâncias Magnéticas e Encefalogramas apresentado em Londres.
Em 2012 desenvolveu para a Guimarães Capital da Cultura o projecto “Ópera de Todos”, com 180
intervenientes da Cercigui.
Desde 2013 que é formador no Tokyo Bunka Kaikan no Japão onde está a implementar um Serviço Educativo
tendo como modelo o Serviço Educativo da Casa da Música.

Carolina Martins — texto, produção e interpretação
[www.carolinamartins.space]

Carolina Martins tem trabalhado como produtora cultural em áreas como a dança contemporânea, a música
e a performance. É licenciada em Estudos Artísticos, variante de Cinema (FLUC – Universidade de
Coimbra), pós-graduada em Estudos Literários e Culturais com especialização em Literatura Comparada
(FLUC – Universidade de Coimbra), sendo actualmente doutoranda e bolseira FCT no Programa de Estudos
Avançados em Materialidades da Literatura (CLP/FLUC – Universidade de Coimbra). O seu tema de tese
incide sobre a influência dos espaços arquitectónicos na construção de instalações de narrativas gráficas e
respectivos processos e movimentos de leitura.
&ORVBOUP co-fundadora FDPMBCPSBdo colectivo ‘wreading-digits’, Blguns dos seus trabalhos estiveram
presentes em festivais internacionais, como o PLUNC 2015 (Lisboa, Portugal), o FILE 2017 (São Paulo,
Brasil), o ELO 2017 (Porto, Portugal) e o FOLIO 2017 (Óbidos, Portugal).
De momento dedica-se a trabalhos JOEJWJEVBJTOBÈSFBEBGPUPHSBGJBFEBQPFTJBWJTVBM e a colaborações FN
[JOFT F JOTUBMBÎÜFT com artistas de BD, como FJlipe Felizardo (“O Subtraído à Vista”; mucomorphia) e
João Carola, e a artista visualFBOJNBEPSB Natalie Woolf (Atelier Concorde).

Sofia Marques Ferreira — video-arte e interpretação
[www.sofiamarquesferreira.com]

Iniciou a sua pesquisa em dança contemporânea em 1999, no Centro Em Movimento, a qual reforçou em
2005, no The Place. Em 2004, conclui o curso de fotografia no Ar.Co. Especializa-se depois em transmedia na
Faculty of Media, Arts and Design (University of Westminster), com uma bolsa de estudo do Reino Unido.
Ainda em Londres, trabalha no V&A Images e na produtora Pulse Films, tendo colaborado com o Channel
4, Working Title Films, BBC. Das exposições a solo e colectivas, salienta “Private Little Room”, em Brick
Lane e “Here is Now”, em Brixton. Apresenta ainda “Behind the Mirror” e “Between Words”, duas curtametragens filmadas em película, no White Cube.
É directora artística e fundadora da Solea Films, com Nayana Fernandez e Blanca Escoda, e investigadora no
Gabinete de Estudos Culturais, Artes Performativas e Audiovisual da Universidade de Lisboa. Expõe e colabora
regularmente com organizações culturais, entre as quais Culturgest, Fundação Calouste Gulbenkian, Teatro São
Luiz, Carpe Diem Arte e Pesquisa e CCB.
“As Memórias do Corpo de Ofélia”, que escreveu e realizou, foi exibido no Festival Frames (2013), no Porto,
no Festival Dança em Foco – Mostra Internacional de VídeoDança (2014), no Brasil, e no Festival Jumping
Frames (2015), na China. Em 2014, participa no FONLAD Festival com a video-instalação “Back to Me”,
filmada em Londres, Praga e Coimbra e participa no Frames Memory Festival em Estocolmo com “Lisbon
Revisited”, narrado por Pedro Zegre Penim. Com o apoio da Fundação Extéril, coordena a exposição
vídeoarte//POSTE na Re.Al e Livraria Marcel. A convite do New York Video Art and Experimental Film
Festival, participa na seleção de filmes no Tribeca Film Center a exibir em Portugal. No Festival Temp
d’Images, em Lisboa, presenta o filme “Lifecries”, um exercício inacabado que discursa sobre a experiência
de como a câmara é a
extensão do corpo, sendo ainda exibido na Suécia e na Finlândia com o apoio da Riot Factory.
Julen Barrenengoa — interpretação e práticas corporais
+VMFO PSJHJOÈSJPEP1BÓT#BTDP UFSBQFVUBIPMÓTUJDP JOTUSVUPSEFBVMBTEFDPOTDJFOUJ[BÎÍPDPSQPSBMFEF:PHB Ï
UBNCÏNCBJMBSJOPWPDBDJPOBM$PNFÎPVQPSFTUVEBSPDPSQPIVNBOPBRVBOEPPTTFVTFTUVEPTEFGJTJPUFSBQJB
"QØT PT NFTNPT  JOUFSFTTBTF QFMP DVJEBEP UFSBQÐVUJDP F B TBÞEF FN HFSBM F  QPTTVJOEP VNB WJTÍP HMPCBM EP
DPSQPIVNBOPDPNPVNUPEPOÍPGSBHNFOUBEP +VMFOFTQFDJBMJ[PVTFOPNÏUPEP(%4EFDBEFJBTNVTDVMBSFT
RVFPMFWPVBPDPOIFDJNFOUPEF#PEZ.JOE$FOUFSJOH #.$ VNBUÏDOJDBTPNÈUJDBNVJUPVUJMJ[BEBOBEBOÎB
DPOUFNQPSÉOFB"RVJ DPNFÎPVPTFVJOUFSFTTFFNEBOÎBFQFMPDPSQPFNNPWJNFOUP GPSNBOEPTFEFQPJTFN
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:PHB QFMB FTDPMB "TIUBOHB 4BEIBOB EF "SOBVE ,BODFM  F /JESÉ :PHB F .BOUSB :PHB  DPN "OESÏ 3JFIM  FN
.POUQFMMJFS /FTUB NFTNB DJEBEF  POEF WJWF BUVBMNFOUF  FODPOUSB B $PNQBOIJB 5BGGBOFM  RVF P GPSNPV FN
EBOÎB DPOUFNQPSÉOFB OB TVB BCPSEBHFN GBTDJBM BP FTQBÎP 5PEBT FTTBT QSÈUJDBT QFSNJUFNOP FTUVEBS P
NPWJNFOUPBPQSFTFSWBSVNBBCPSEBHFNTVCUJM MÞDJEB EJTQPOÓWFMFQSFDJTB
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Contactos:
Pedro Prazeres

pedro.prazeres@yahoo.com

0033 673 306 868

Carolina Martins

carolina.martins@sekoia.pt
00351 96 227 98 93

